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Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

 
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 

Έχοντας υπόψη : 
1. Την αριθµ. πρωτ. 28277/4-12-2013 απόφαση της ∆ιοίκησης της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και 

Αιγαίου  
2. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 28278/4-12-2013 διακήρυξη του έργου ΕΘΝΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 

ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ (Ε∆ΙΤ) ΤΜΗΜΑ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ 
ΑΙΓΑΙΟΥ» του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» µε κωδικό ΟΠΣ 352924 συνολικού 
προϋπολογισµού 6.406.650€ (Προϋπολογισµός έργου 4.271.100,00 και δικαίωµα 
προαίρεσης 2.135.550,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) 

3. Το αριθµ. πρωτ. 640/13-1-2014 έγγραφο της ΙΒΜ µε θέµα παροχή διευκρινίσεων για 
την προκήρυξη µε κωδικό 352924 

4.  Η  από 15-1-2014 αίτηση παράτασης υποβολής προσφοράς για την προκήρυξη  
«ΕΘΝΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ (Ε∆ΙΤ) ΤΜΗΜΑ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ» (MIS 352924) από την εταιρεία ΙΒΜ. 

5. To από 15-1-2014 έγγραφο της εταιρείας INTRACOM µε το οποίο αιτείται την 
παράταση ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών 

6. Το από 3/27/17-1-2014 αίτηµα παράτασης ηµεροµηνίας κατάθεσης προσφορών από 
τον ΟΤΕ Α.Ε.  

7.  Το από 17-1-2014 αίτηµα παράτασης της εταιρείας SPACE HELLAS A.E.  
8. Το αριθµ. πρωτ. 1580/23-1-2014 έγγραφο της εταιρείας ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. η οποία 

έχει αναδειχθεί ως σύµβουλος έργου για την «Τεχνική Υποστήριξη στην 
προετοιµασία, Εφαρµογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση συγχρηµατοδοτούµενων 
έργων της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου ( MIS  376500)»,  

9. Την ανάγκη µετάθεσης της ηµεροµηνίας διενέργειας του ως άνω διαγωνισµού, 
προκειµένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στους ενδιαφερόµενους να 
επεξεργαστούν τις διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί των ερωτηµάτων που 
υποβλήθηκαν επί των όρων της οικείας διακήρυξης µε σκοπό να ετοιµαστούν 
αρτιότερα οι απαιτούµενοι φάκελοι των προσφορών 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ – ΕΓΚΡΙΝΕΙ  
 

1. Τη µετάθεση της ηµεροµηνίας και ώρας αποσφράγισης των προσφορών του ∆ιεθνούς 
ανοικτού ∆ιαγωνισµού της υπ’ αριθµ. 28278/4-12-2013 διακήρυξης για το έργο : ΕΘΝΙΚΟ 
∆ΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ (Ε∆ΙΤ) ΤΜΗΜΑ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ 
ΑΙΓΑΙΟΥ» του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» µε κωδικό ΟΠΣ 352924  
2. ΟΡΙΖΕΙ νέα ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών την 25/2/2014 ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 11:00µ.  
 
 
 



3. Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των σχετικών προσφορών ορίζεται η  24/2/2014 
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14:00µ.µ.  
4. Τη δηµοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης στην Ε.Ε., στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και 
στον Ελληνικό Τύπο στις ίδιες εφηµερίδες στις οποίες δηµοσιεύθηκε η προκήρυξη του 
διαγωνισµού.  

Ο   ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ  α.α. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΛΑΤΣΗΣ  


